Stichting Pater Schlooz

Maastricht, december 2018
Beste vrienden en weldoeners,

Voor ons als stichting is het de tijd om u te informeren, wat de stichting zo al gedaan heeft in het tweede half jaar.
Respect en passie
We hadden de vriendendag in september en die verdient deze keer extra aandacht. Naast de altijd aangename afsluiting
in Maasbracht, zijn, ik durf te zeggen, alle deelnemers deze keer in Haelen bij het bedrijf Geelen Counterflow zeer onder
de indruk geraakt van het verhaal over die onderneming door de eigenaar, directeur, Sander Geelen, en zijn dochter. Het
prachtige bedrijf zelf maakt grote indruk, maar zo mogelijk nog indrukwekkender was de bevlogenheid en deskundigheid,
waarmee zij ons op intense wijze aantoonden, dat wij allemaal met heel veel verstand en liefde, beduidend meer dan we
gewend zijn, moeten omgaan met de aarde, met moeder natuur. Die aarde en die natuur zullen voortbestaan ook zonder
ons, maar wij niet zonder hen, was het o zo ware uitgangspunt.
Onze eigen pater Schlooz zou waarschijnlijk het hardst geapplaudisseerd hebben, als hij nog aanwezig had kunnen zijn,
voor zo veel respect voor al het moois van wat wij zo maar gekregen hebben om in te leven, toen we geboren werden en
voor zo veel passie om dat in stand te houden.
We zijn dan ook blij, dat de projecten, waar wij bij betrokken
zijn geweest in de tweede helft van 2018, passen binnen dat
respect en die passie. Vier projecten vormden de hoofdmoot
van onze activiteiten in India.
1. Het Don Bosco Care Home in Nilavarapatti
2. Het micro krediet project
3. De opvang van tribal en urban children
4. Het solar project in het opvangcentrum voor tribal children.
Solar project
Eigenlijk heeft op de keper beschouwd drie kwart van onze
projecten directe relatie mat dat respect en die passie.
Immers het solar project, waarmee een opvangcentrum voor
tribal children in Tamil Nadu onafhankelijk wordt gemaakt
van de levering van energie door de overheid, zorgt ervoor,
dat het hele opvangproject voor zwerfkinderen verweven
wordt met nieuwe, duurzame energievoorziening en dus de
toekomst van ons milieu.
Dat geldt te meer, nu wij, als bestuur kort geleden ook formeel hebben besloten en gecommuniceerd, dat het passen
binnen een op duurzaamheid gerichte wereld een van de voorwaarden is, waaraan projecten, die wij aanvaarden, moeten
voldoen.
Op de achterzijde van deze circulaire treft u een tweetal foto’s aan van ons solar project, die wij met trots tonen.
Statutaire Zetel: Venlo • Register st. 29.428 d.d. 12-1-1970
Correspondentie-adres: Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht
Tel: 043 - 3101485 • Fax: 043 - 3215812 • info@stichtingpaterschlooz.nl • www.stichtingpaterschlooz.nl
ING: 68.84.84.018 • IBAN: NL26 INGB 0688 4840 18 • BIC: INGBNL2A
De stichting is erkend als ANBI algemeen nut beogende instelling.
Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er vrijstelling is van successierechten.

Comité van Aanbeveling: mr. H. van den Broek, drs. R.P.H.M. van der Linden, dr. H.O.Ch.R. Ruding en mr. W.F.C. Stevens.

Het is een cliché. Ik weet het. Maar het is bijna niet te geloven, dat het jaar 2018 ook al weer bijna voorbij is. December
is zo juist aangebroken en iedereen is druk doende met de voorbereidingen van wat wij “de feestdagen” noemen.
Sommigen noemen het de mooiste tijd van het jaar en daar zit wel een kern van waarheid in, omdat het de tijd is, die
eigenlijk bedoeld is om de geboorte van Jezus en het feit, dat de dagen weer langer in plaats van korter worden te vieren
met sterke nadruk op de banden met je allernaasten, op vrede en vooral op kinderen.

Het solar project in het opvangcentrum voor tribal children.
Dat ons grootste project, het micro finance project voor vrouwen, daarin
past behoeft verder geen betoog. Het succes van dat project ontrolt zich
inmiddels in die zin, dat, ijs en weder dienende, om maar eens een in deze
kersttijd passende oud Hollandse uitdrukking te gebruiken, in de loop van
2019 of 2020 het project zijn definitieve vorm, een volksbank, zal krijgen.
Wij gaan inmiddels op zoek naar een nieuwe of voortgezette vormen van
dit succesvolle project.
Van ons grootste project ziet u rechts een foto.
Ons vierde en in 2018 op één na grootste project is inmiddels opgeleverd.
De twee nieuwe klaslokalen en bijbehorende toiletgebouwen in Nilavarapatti
zijn gereed. Op het resultaat mogen we heel erg trots zijn. De zo noodzakelijk
opvang van de kinderen, geboren met aids of hiv besmetting, heeft mede
dank zij u een hele grote sprong voorwaarts gemaakt.
Een aantal foto’s van Nilavarapatti ziet u rechts.
Vanaf 2019 gaan we via e-mailadres met u communiceren
Nog een mededeling. Vanaf 2019 zullen er geen acceptgirokaarten meer
zijn.
Dat is administratief voor ons een verandering, maar die lossen we wel op.
Het betekent echter ook, dat we onze bron om met u te communiceren zonder hoge portokosten verliezen. Communiceren
met u, wat we natuurlijk willen blijven doen, kan dan ook vanaf 2019 nog slechts, als we beschikken over uw e-mailadres.
S.v.p. stuur uw e-mailadres
Daarom verzoeken wij u om ons op de kortst mogelijke termijn een bericht te sturen aan ons e-mail adres:
info@stichtingpaterschlooz.nl met daarin de vermelding van uw e-mailadres.
Uiteraard garanderen wij u, dat niemand behalve onze secretaris de beschikking krijgt over dat adres en dat wij er slechts
gebruik van maken voor het doel, waarvoor u het verstrekt.
Tot slot.
Wij wensen u van ganser harte een hele fijne feestmaand, hele mooie en gezegende kerstdagen en dat het jaar 2019 u
en de uwen veel geluk en gezondheid moge brengen!
Dat doen we niet dan nadat wij u nogmaals bedankt hebben voor uw bijdrage aan het werk van onze stichting. Uw
bijdrage, die de allerarmsten in India, waar Frans Schlooz zijn hele leven aan gewijd heeft, zo hard nodig hebben en
waarvoor zij zonder dat ze u dat kunnen schrijven, nog veel dankbaarder zijn dan wij.
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Heeft u kinderen, familie, vrienden of kennissen die ook een steentje willen bijdragen?
Verwijs hen dan naar de website www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!

